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När de första människorna
för cirka 15 000 år se dan
vandrade in från konti-

nenten i det som idag är södra
Danmark och något senare Skå -
ne, såg landskapet helt annor-
lunda ut jämfört med idag. Un -
der de kommande tusen åren
skulle landskapet för ändras ra -
dikalt, och naturligtvis påver-
kade dessa förändringar även
människornas levnadsvillkor. 

De första människorna i
Nor den levde ett hårt och slit-
samt liv, bokstavligen i skug-
gan av inlandsisen som sakta
krympte norrut. De följde isens
tillbakadragande och levde ett
kringflackande liv. Det ständi -
ga sö kandet efter nya jaktom-
råden gjorde att man ofta över-
gav sina sporadiskt uppsatta
bo platser och sökte sig dit by-
tesdjuren höll till. 

Det var inte bara männi -
skorna som följde i isens spår.
Träd som björk, alm och senare
ek, spred sig snabbt norrut till-
sammans med djur som björn,
räv och iller. Det vanligaste
villebrådet i inlandet var dock
renen, som i tusental förflytta-
de sig över tundran för att hit-
ta betesmark. Runt kusten var
det främst säl som jagades. 

Under 4000-talet f.Kr. bör-
jade man bruka jorden i Nor -
den. Denna jordbruksrevolu-
tion, som märkligt nog drog
fram över större delen av värl-
den under samma period, för-
de många nya tankar och idéer
med sig. Människorna blev bo-
fasta och genom att kombinera
jordbruk med boskap kunde
man mätta fler munnar. Så le -
des ökade också befolkningen i
och med att man blev bofasta.

Men jordbruksrevolutionen
medförde också nytänkande in -
om bl.a. vapen-, keramik- och
redskapsframställning. Årdret,
den första typen av plog, börja-
de användas i Norden redan
under stenåldern, och den finns
även avbildad på flera hällrist-
ningar från bronsåldern (1800
–500 f.Kr.). 

Från hydda till långhus
De första människorna här i
Norden bodde mycket enkelt i
tältliknande hyddor gjorda av
skinn. Eftersom de under den
äldre stenåldern var säsongs-
boende och flyttade dit bytes-
djuren fanns, så krävdes det
att hyddorna var lätta att ta
ner och transportera. 

Efterhand som människor
blev bofasta utvecklades också
boendet. Under slutet av den

I FÖRFÄDERNAS  
av Carl-Henrik Larsson

Forntidens hjälmar, vapen och verktyg har varit i blickpunkten i två 
tidigare artiklar i höst här i Nordisk Filateli. Nu skall vi på nytt med
hjälp av frimärken se hur nordborna under forntiden levde sina liv,
hur de bodde och hur de begravdes. Vi följer i våra förfäders spår.
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äl d re stenåldern började man
bygga s.k. långhus med en eld-
stad i mitten. Dessa hus kunde
vara upp till femton meter
långa. Under bronsåldern blev
husen ännu längre, upp till
tret tio meter, vilket dock inte
är mycket jämfört med de vi-
kingatida långhusen som kun-
de vara femtio meter långa. 

Trots att husen blev längre
och längre så bodde man inte
mindre trångt. Tvärtom. Husen
skulle fylla många olika funk-
tioner, och boendefunktionen
var den som prioriterades
minst. Olika näringar bedrevs
i husen, samtidigt som den sto-
ra familjen även inkluderade
äldre generationer. Människor
under forntiden levde alltså
mycket nära inpå varandra.
Privatliv är en modern förete-
else! 

Handeln med brons och den
kunskap som omgav själva
hanteringen av metallen, ska-
pade en överklass, människor
som stod över dem som fortsat-
te att leva i stenåldern. Höv -
dingarna och de dugliga kri-
garna, både under bronsåldern
och vikingatiden, visade sin
makt och rikedom genom ett
utsvävande liv och genom att
omge sig med vackra föremål.
Vikingahövdingar na drog ge-
nom sina härjningståg in stora
rikedomar, som de omsatte i
väldiga hallbyggnader och ex-
ceptionella ägodelar, t.ex. im-

porterade dricksglas. Van ligt
folk brukade jorden och bod de
mycket enkelt. 

Dog unga
När man diskuterar hur män-
niskor under forntiden levde,
så kommer man inte ifrån frå -
gan: hur gamla blev de? 

Först och främst är det in-
tressant att konstatera att det
skedde en ständig befolknings -
ökning i Norden från stenål-
dern fram till vikingatiden. Un -
der den äldre stenåldern levde
endast några tusen människor
i det som idag är Sverige. Be -

 SPÅR

➥

Denna stämpel från 1981 visar en dös från stenåldern. Dösen, som var en
enmansgrav, har kopplats samman med trattbägarkulturen som fick
spridning i södra Norden under 3500-talet f.Kr. Det stora flertalet av de
bevarade dösarna finns i Danmark, Skåne och Bohuslän. Längre norrut,
Norge inberäknat, finns de mycket sparsamt. I Danmark finns över 4 000
dösar bevarade, vilket kan jämföras med ett hundratal i Sverige. Att upp-
föra en dös krävde en enorm gemensam arbetsinsats. 

Bakgrundsbilden visar Havängsdösen vid Verkeåns mynning några ki-
lometer norr om Kivik. I horisonten ses Stenshuvud, som reser sig med
skånska mått mätt mäktigt över havet – 97 meter! Havängsdösen är en
cirka 5 000 år gammal megalitgrav och är alltså äldre än pyramiderna i
Egypten. Den upptäcktes i början av 1800-talet när en kraftig höststorm
blåste bort den täckande sanden. En bonde som då hade undersökt
grav kammaren uppgav för en samtida arkeolog att där funnits ett skelett
av en människa och ”en mycket stor bila eller mejsel af slipad flinta”.
(foto Morten Persson)
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räkningar som gjorts har visat
på att cirka 700 000 levde inom
nutida Sveriges gränser i bör-
jan av medeltiden, det vill säga
i mitten av 1000-talet. Detta är
faktiskt inte mycket mindre än
antalet under 1500-talet. Men
då skall man ha i åtanke att den
stora pesten på 1300-talet ra-
derade ut en stor del av befolk-
ningen, och att det sedan tog tid
innan åter hämtning skedde. 

Medellivslängden var under
forn tiden mycket låg jämfört
med idag, cirka 40 år. Den var
också relativt konstant, även
om den ökade något, från sten -
åldern till vikingatiden. En -
dast ett fåtal blev riktigt gam-
la, 80 år eller mer. 

Genom gravfynden har man
kunnat konstatera att kvinnor
dog tidigare än män. Detta be-
rodde främst på att allvarliga
förlossningskomplikationer
var vanliga och oftast ledde till
döden. 

Barndomen innebar också

en vattendelare vad gäller livs -
längd. De som överlevde barn-
domen, vilket bara cirka hälf-
ten gjorde, hade också stora
möj ligheter att uppnå medel-
livslängd. 

Trots att människor levde så
nära inpå varandra som man
gjorde så fanns det bevisligen,
att döma av befolkningsökning -
en, utrymme för intima rela-
tioner. Vad gäller den moderna
synen på kärlek och sexualitet
så kan vi helt spola den när vi
studerar forntiden! Sexualite -
ten var med största sannolik-
het ingen privatsak, utan enga -
gerade he la stammen och byn.
Detta kan jämföras med indian -
kulturer i Sydamerika och in -
födings stammar i Afrika. Utan
barn skulle stammen automa-
tiskt dö ut, och därför var det
också allas uppgift att se till
att det föddes fler barn.

Den sista boningen
En sak som förändrades under
forntiden var hur man begrav-
de de döda. De sätt man valde
att begrava på var både kultu-
rellt och lokalt betingade. Nya
influenser utifrån satte sina
spår inte bara i vapen- och red-
skapsframställning ut an även
beträffande begravningsskick. 

Arkeologerna vet mycket li-
te om hur begravningsskicket
såg ut i Norden under den äld-
sta delen av stenåldern. Det
beror på att de äldst bevarade
människorna man funnit är
från 7000-talet f.Kr., och det är
oklart hur de är begravda. 

Annars är gravarna från
Skateholm utanför Trelleborg
mycket berömda. Där fann ar-
keologerna ett fyrtiotal vuxna
människor begravda antingen
sittande, liggande eller i ihop-
krupen ställning. Men vilka ce -
remonier eller religiösa före -
ställningar som föregick dessa
begravningar är okänt. 

Stridsyxekulturen, som jag
nämnde i förra numret av Nor -
disk Filateli och som är mest
känd för sina vackra båtforma-
de yxor, begravde under 2000-
talet f.Kr. de döda okremerade
och enskilt under flat mark, i
så kallade flatmarksgravar. 

Detta sätt att begrava sina
döda på var under denna peri-
od spritt över kontinenten, men
det skilde sig från hur man be-
gravde de döda under före gå -
ende och andra samtida sten -
ålderskulturer i Norden. 

De stora megalit gravarna
Under 3000-talet f.Kr. började
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En vikingatida leksak i form av en trähäst är avbildad på detta
färöiska frimärke från1989. Tryckmetod är rasterdjuptryck. Ibland
kan det i den historiska litteraturen framstå som om barn fordom-
dags inte fick vara barn utan tidigt tvingades in i olika arbeten.
Leksaker från forntiden är dock inga ovanliga fynd i det arkeolo-
giska materialet. Exempel på leksaker som ofta dyker upp vid ut-
grävningar är spelkulor i sten. Många leksaker tillverkades av trä

och finns därför av naturli-
ga orsaker inte bevarade.

➥

Motivet till denna stämpel från 1976 är hämtad från en hällristning från
bronsåldern (1800–500 f.Kr.) och den föreställer en bonde som plöjer
sin åker. Årdern som bonden använder vid plöjningen började använ-
das i Norden redan under stenåldern. Jordbruket i kombination med
den ökade djurhållningen medförde att landskapet förändrades radikalt
under denna period. Stora arealer skog fälldes och det öppna landska-
pet tog sin form. 

Frimärket t.v. från 1981 visar jägare från den s.k. Dor set kultu ren, en
icke-inuitisk kultur, som levde på Grön land från 500-talet f.Kr. De första
människorna som vandrade in i Norden i isens spår levde under liknan-
de betingelser som jägarkulturerna på Grönland. Jägarna levde i närhe-
ten av den tillbakadragande isen i det karga landskap som isen lämnat
bakom sig. Tryckmetod är ståltryck.
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människorna i Norden uppföra
de väldiga megalitgravarna (av
grekiskans mega, stor, och li-
tos, sten), som det finns tre hu-
vudtyper av. Den mäktiga dö-
sen med sina upprättstående
stenar som bar upp ett väldigt
stenblock, efterföljdes av gång-
griften, som var en grav bestå -
ende av en rektangulär sten-
kammare med en gång in till
graven. Den tredje typen av me-
galitgravar är hällkistan som
var uppbyggd av kluvna hällar
i en rektangel med överliggande
takhällar. Ibland täcktes häll -
kistan med jord. 

Megalitgravarna var mesta-
dels flerfamiljsgravar eller av-
sedda för flera generationer.
Pre cis som gravarna från strids-
yxekulturen hade de sina mot-
svarigheter på kontinenten. 

Därmed kan man också kon -
statera att det på den tiden
sked de ett utbyte av tankar och
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Frimärket till höger på detta FDC från
Färöarna, utgivet 1982, samt bilden till
vänster, visar s.k. långhus från vikinga-
tiden (800–1050 e.Kr.). Att uppföra lång-
hus var inget som vikingarna kom på.
Tvärtom går denna typ av byggstil till-
baka till slutet av den äldre stenåldern
(4000-talet f.Kr.). Då var långhusen upp
mot 15 meter långa. De längsta husen
under bronsåldern var uppemot 30 me-
ter långa medan de vikingatida kunde
bli 50 meter. I dessa hus levde män-
niskor från flera generationer tätt inpå
varandra. Tryckmetod är ståltryck.

Så här tror man att stenåldersbosättningarna vid Långbergsöda i Salt -
viks kommun på Åland såg ut. De människor som bodde där säsongs -
vis var säljägare från det som idag är det finska fastlandet. Denna typ av
hyddor användes under hela den äldre stenåldern. I och med att man
var säsongsboende så krävdes det att hyddorna var lätta att plocka ner
och ta med sig till den nya boplatsen. Frimärket är utgivet 1994 och
tryckmetod är ståltryck.

Detta svenska frimärke från 1995 visar ett praktföremål från bronsål-
dern, trumman från skånska Balkåkra. Det var under torvbrytning på
1840-talet som man fann detta vackra kultföremål med ursprung i södra
Europa, troligtvis Ungern där man gjort fynd av en liknande trumma. De
cirkelformade detaljerna nedtill på trumman är solsymboler. Dess an-
vändningsområde är oklart men en inte alltför vild gissning är att trum-
man använts under offer- och kultceremonier. Tryckmetod är kombina-
tion offset/ståltryck. 

idéer samt att olika stenålders -
kulturer levde parallellt med
varandra, och uttryckte sina fö -
reställningar kring hur de dö-
da skulle begravas på olika
sätt. Hur förhållandet var mel-
lan kulturerna vet ingen. 

Under bronsåldern utveck-
lades stenålderns hällkistor ge -
nom att man övertäckte dem
med ett stenröse och däröver ett
lager jord. Men troligtvis var
des sa rösen begravningsplat-
ser för de besuttna. Vanligt folk
begravdes under flat mark. 

I slutet av bronsåldern kre-
merade man de döda och gräv-
de ner askan i skeppssättning-
ar, ett begravningssätt som lev -
de vidare in i järnåldern (500
f.Kr.–1050 e.Kr.). Järnålderns
skeppssättningar var större till
ytan, och oftast stod kantste-

narna mer glest placerade. De
båtgravar som jag beskrev i
septembernumret, var precis
som bronsåldersrösena gravar
avsedda för hövdingar och små -
kungar. Järnålderns bönder,
hantverkare och enklare kri-
gare, begravdes i mindre grav-
högar eller i de många gravfält
som arkeologerna har funnit
på flera platser i Norden. 

När asarna kom till
Norden
Vad vet man egentligen om de
gudar, andar eller religiösa fe-
nomen som människor under
stenåldern tillbad och offrade
till? Svaret är: ingenting. 

Sam ma sak gäller bronsål-
dern, men man kan ändå kon-
statera att religionen under
bronsåldern hade utvecklats till

➥
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hällristningar. Det är rena spe -
kulationer. Det är först under
500–600-talet e.Kr. som man
tydligt kan urskilja asagudar-
na på föremål. 

Det är viktigt att känna till
att den fornnordiska mytologin
aldrig blev någon sammanhål-
lande religion i Norden under
järnåldern. Människors tro på
dessa gudar skiljde sig åt mel-
lan olika platser och tidpunk-
ter. Det var Snorre Stur lasson
som först sammanställde my -
tologin, och det var nästan två -
hundra år efter vikingatidens
slut på 1200-talet. 

Nordisk forntid på 
frimärken
Under årens lopp har jag här i
Nordisk Filateli skrivit ett an-
tal artiklar om mitt samlarom-
råde ”Nordisk forntid på fri -
märken”. För mig innebär sam -
landet en kombination av mitt
intresse för historia och arkeo-
logi, och rätt monterad kan en
sådan samling fungera som en

mycket fin ”historiebok” över
vår äldsta historia. 

Jag har tidigare nämnt att
jag har valt att avgränsa mig
till endast nordiska frimärken.
Sam manlagt har de nordiska
postverken gett ut lite mer än
200 frimärken med motiv från
nordisk forntid. Men i min sam -
ling ingår också ett tjugotal häf -
tesomslag, ett hundratal stäm -
plar, FDC och maximikort. 

De dyraste märkena i sam -
lingen är de isländska serierna
”Alltinget” och ”Alltinget luft-
post” från 1930. Annars ligger
flertalet av frimärkena i sam-
lingen i en överkomlig pris -
klass. 

Idag anser jag att min sam-
ling är komplett vilket natur-
ligtvis är en skön känsla. Men
det första jag gör när Nordisk
Filateli dimper ner i brevlådan
är att slå upp de förträffliga si-
dorna Nytt i Norden. För man
vet ju inte när det kommer en
ny utgåva inom det samlar -
område man valt. ❑

Detta mycket vackra block från Färöarna, utgivet 2005, tryckt i ståltryck/rasterdjuptryck, visar vardagsliv un-
der vikingatiden. Frimärksblocket ger en bra bild av hur flertalet människor i Norden faktiskt levde sina liv
under den period av järnåldern som kallas för vikingatiden (800–1050 e.Kr.). Nationalistiska 1800-talshistori-
ker byggde upp myten om den ständigt krigande vikingen, urtypen för den germanska rasen. Flertalet nord-
bor brukade dock sin jord och skötte sin boskap. Detta samtidigt som handel och omfattande plundringståg
bedrevs. Men i grund och botten var vikingen jordbrukare.
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Sverige gav 1995 ut detta frimärke som visar två mycket vackra brons -
figurer från bronsåldern, den vänstra från Ljungby utanför Falkenberg
och den högra från Källeberg i Västergötland. Kanske figurerna är
frukt samhetssymboler. Ingen vet. Intressant är att figuren till vänster
är unik i det arkeologiska materialet. Liknande figurer som den högra
har hittats i bl.a. Skåne. Tryckmetod är offset/ståltryck.

➥ mer konkreta tankar kring gu -
daväsen och religionen som hel -
het. De vackra hällristningar-
na, de många kultföremålen
som arkeologer och privatper-
soner funnit i myrar och på
andra platser, talar sitt tydliga
språk. 

Den vackra Balkåkratrum -
man som finns avbildad på fri -
märke i denna artikel är ett så-
dant fynd, som med största san-
nolikhet använts inom den re-
ligiösa kulten och sedan offrats
till gudarnas ära. 

Det finns de som menar att
Oden och några andra asagu-
dar från den senare fornnordi -
ska mytologin kan uttolkas på
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